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 پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران -علمي فصلنامة 
 )1385(،  127 -117، صفحة  2  شمارة 22 جلد 

 
 در كنترل) پودر برگ و دانه(پتوس بررسي امكان كاربرد فراورده هاي درخت اكالي

 آفات انباري مهم گندم و جو در منطقه سيستان

 

 2 و غالمحسين غالميان1حميد رضا فنائي, 1سيد سعيد مدرس نجف آبادي
 ،زابل، بلوار شهيد مير حسيني، بخش آفات و بيماريهاي گياهيمركزتحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي سيستان،   -1
  e-mail: s_modarres_705@yahoo.com 

 
 چكيده  

ه لمبه گندم و شپشه هاي از جمل مختلف  آفات انباريكه مورد حمله همحسوب شد راهبردي گندم و جو از جمله محصوالت انباري
ماالتيون و فستوكسين، در اكثر آفات انباري، استفاده از روشهاي مبارزه ه ويژه پيدايش مقاومت به بعضي از سموم، ب.  قرار مي گيرندآرد

ا جلب كرده ن را آفات انباري، توجه بيشتر محققعليهغير شيميائي مانند روشهاي كنترل طبيعي، فيزيولوژيكي، بيولوژيكي و ميكروبي 
  و خصوصيات حشره كشيتحقيقدر اين . ا مي توان به فرآورده هاي حاصل از درخت اكاليپتوس اشاره كردهازجمله اين تركيب. است

  Trogoderma  لمبه گندم(روي آفات انباري غالب منطقه سيستان  موجود در پودر برگ و مغز دانه اكاليپتوس ياهدوركنندگي تركيب

granarium آردشپشه وTribolium sp.(8نتيجه حاصل از بررسي خاصيت حشره كشي اين مواد كه در  .فته استقرار گر بررسي  مورد 
  با)شاهد تيمار و يك كه با استفاده از روش لگاريتمي بين دو غلظت حداقل و حداكثر بدست آمده بودشامل هفت غلظت مختلف(تيمار 

پودر بذر اكاليپتوس  در)  درصد الروها50غلظت الزم براي كشتن  (LC50رديد، نشان داد كه  گاجرا  انباري تكرار براي هر كدام از آفات4
پودر برگ اكاليپتوس براي لمبه در  LC50صد گرم ماده غذائي است و نيز يك گرم براي هر 63/5براي شپشه آرد   و98/5براي لمبه گندم 

داراي , كمترLC50  با ميزان  پودر بذر اكاليپتوس بنابراين. مي باشدده غذائيصد گرم مايك گرم براي هر 35/6براي شپشه آرد   و86/6گندم 
نتيجه حاصل از بررسي همچنين  .عليه هر دو گونه آفت انباري مي باشد, پودر برگ اكاليپتوسخاصيت حشره كشي بيشتري نسبت به 

ا ر اج انباري تكرار براي هر كدام از آفات4 با) د نوع ماده گياهي و يك شاهدوشامل ( تيمار 3خاصيت دوركنندگي اين مواد كه در 
 ميزان كه  ليدر حااست % 75 براي شپشه آرد و% 67اكاليپتوس براي لمبه گندم  گرديد، نشان داد كه ميزان دوركنندگي پودر بذر
درصد   با ميزاناكاليپتوس پودر بذر  بنابراين.مي باشد% 65براي شپشه آرد  و% 50دوركنندگي پودر برگ اكاليپتوس براي لمبه گندم

  . براي هر دو گونه آفت انباري تاثير بيشتري از خود نشان   داده استپودر برگ اكاليپتوسدوركنندگي بيشتر نسبت به 
 

   . ، خاصيت حشره كشي، خاصيت دوركنندگيLC50 لمبه گندم، شپشه آرد، اكاليپتوس، :واژه هاي كليدي
 

 مقدمه 
 ي از جمله، مقاومت آفاتبا گذشت زمان موارد مختلف

 به سموم شيميايي و بقاياي سموم شيميايي در انباري
ن را به استفاده از سموم امحصوالت انباري، توجه محقق

شيميايي كم خطر و يا استفاده از عصاره هاي گياهي 
باقري ( عنوان كنترل طبيعي جلب كرده استه مختلف ب

ا توجه به بررسي منابع موجود در طبيعت ب). 1375 ,زنوز
مواد طبيعي موجود در آنها كه آفات گياهي را تحت تأثير 

ي ونمونه سازي مواد مؤثر مناسب يقرار مي دهند و شناسا
منظور ه و بي خطر و استخراج و فرموالسيون آنها ب

مي تواند به عنوان يكي از  جايگزيني با سموم آفت كش،
راه حل هاي علمي و عملي در جهت جلوگيري از تكرار 

 . )Abdul Aziz & Henry, 1992 (اشتباهات گذشته باشد
در نمونه برداري هاي انجام شده از انبارهاي غالت 

به طور كلي  ,منطقة سيستانواقع در بخش هاي پنج گانه 
دو گونه  گونه آفت انباري جمع آوري گرديد كه 16تعداد 
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 بررسي امكان كاربرد فراورده هاي 
118 پودر برگ و دانه(درخت اكاليپتوس 

شپشه و  Trogoderma  granarium  لمبه گندم
بيشترين , % 21و% 39 ترتيب با  به.Tribolium spآرد

درخت همچنين . آلودگي را به خود اختصاص داده اند
 به عنوان يك گياه بومي و مقاوم به شرايط اكاليپتوس

به دست كاشت خودرو و يا  كه به صورت, سخت منطقه
 مي تواند به عنوان يك ،د مي شواستفادهفضاي سبز عنوان 

ات انباري بكار منبع طبيعي و در دسترس براي كنترل آف
 ).1381 ,مدرس نجف آبادي (رود

 اثرات كشندگي و ضد تخم ريزي برگ و ،يدر تحقيق
نعناع روي سوسك چهار   شويد، اكاليپتوس و گياهانبذر
قرار گرفته بررسي مورد  برنج هاي گندم و و شپشه اي نقطه
 درصد وزني 5 و 5/2 گياهان به نسبت اين از پودر و است

نتيجه  .استفاده شده است گندمي برنج و مخلوط با دانه ها
ضمن ايجاد تلفات در  مواد گياهي نشان داده كه اين

تخمگذاري و خروج حشرات روي ميزان , جمعيت آفات
كه در   به طوري،اند نيز تاثير خوبي داشتهنسل بعد 

 هتخمگذاري به صفر رسيد  ميزان، برنجهاي گندم و شهيش
 در صد 78– 89ان به ميز،و در سوسك چهار نقطه اي

 ه استتخمگذاري و خروج حشرات نسل دوم كاهش يافت
 .  )1377،  و همكارانيزداني(

 Croton gratissimus  سه گياه پودر,در تحقيق ديگري
 روي سوسك Eucalyptus spو Melia azadirachtaو

حاصل از بررسي  نتايج .بكار رفته استاي  چهار نقطه
 حشرات كامل ظاهر شده،تعداد تخم گذاشته شده و تعداد 

  ديگر اثرانگياه اين گياهان در مقايسه بانشان داده كه 
 Javaid, 1997 Mpotokwane(  دارند خوبيحشره كشي

&(. 
 عصاره استوني استخراج شده از برگ و بذر 

Eucalyptus globules  و تاثير حشره كشي و دور كنندگي
 Tribolium spp.، Trogoderma granariumآن روي 

  حشره كشينشان داده كه تاثير Ephestia cautellaو
 بيشتر از عصاره ،عصاره استوني حاصل از بذر اكاليپتوس

 كاربرد اين ،كه به طوري, حاصل از برگهاي آن مي باشد

 مي تواند كاهش قابل توجهي ppm200عصاره در غلظت 
در اين تحقيق .   اين حشرات داشته باشدF1را در نسل 

گونه ويژه  به ،رگ و دانه بعضي گياهانچنين پودر بهم
با هدف بررسي تاثير حشره كشي يا , هاي اكاليپتوس
روي آفات انباري بكار گرفته شده است , دوركنندگي آنها

, پودر برگ ودانه هاي اين گياهان, كه نتيجه نشان مي دهد
خاصيت دور , به صورت مخلوط با دانه هاي انباري

ه هاي استخراج شده كنندگي بيشتري نسبت به عصار
 اين در حالي است كه عصاره هاي استخراج شده از ،دارند

اندامهاي اين گياهان كه به صورت محلول پاشي روي 
 خاصيت حشره كشي ،محصوالت انباري بكار رفته

 ,Tripathi & Prasad( اند بيشتري از خود نشان داده

1996 .( 
 از استخراج شده ياهتركيبدرباره همچنين تحقيقاتي 

 Eucalyptus  دو گونه اكاليپتوس به نام هايروغن

cameroni و  Eucalyptus  camaldulensis شامل
. شده استسينئول و ليمونن انجام   - 8، 1 منوترپرن ها و

ا هدر اين بررسيها اثر تدخيني، گوارشي و تماسي اين تركيب
 , Rhyzopertha dominica  روي آفات  انباري

Sitophihus oryzae، Sitophihus zeamais، 
Trogoderma granarium و  Tribolium castaneum 

 فوق داراي ياه كه تركيبه نتايج نشان داد وهارزيابي گرديد
  وRhyzopertha dominica روي  قوياثر حشره كشي

Tribolium castaneumو ماده ليمونن در كنترل  هستند 
 اين  كهه همچنين مشخص شد.حشرات تأثير بيشتري دارد

، سيستم اتا مي توانند از طريق كوتيكول حشرهتركيب
 و اثر داخل بدن نفوذ نماينده تنفسي و سيستم گوارشي ب

 . )Santon et al., 1997( حشره كشي خود را بروز دهند
دوركنندگي عصاره هاي استوني و   اثر سمي ومحققان

 Eucalyptus   اتري ميوه و برگ تعدادي گياه از جمله

globulusطور پودر اين گياهان را روي تلفات و  و همين 
  در حشرات مختلف از جمله F1 كاهش جمعيت نسل

Sitophihus oryzae، Phthorimaea operculella , 
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 پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران  -علمي فصلنامة 
  2  شمارة 22جلد  

 

119
Tribolium spp.، Trogoderma granarium و 

Rhyzopertha dominicaنتايج نشان  و نده ا بررسي كرد
 ياهان اين گاستخراج شده از عصارة  است كه هداد

 مشاهده همچنين . مي باشد مؤثرتر از پودر آنها
خاصيت  ،كردند كه در دزهاي باال، عصاره استوني

  دهد مي ت نشاناآفاين  را عليه بيشتريدوركنندگي 
)El-Lakwah et al., 1997a El-Lakwah et al., 1997b; 

Sharma et al., 1997 ;(. 
ور كنندگي  تاثير حشره كشي و د،در تانزانيا و زامبيا

 و استوني ،آبي عصاره هاي پودر برگ ودانه و همچنين
 ،(Azadirachta indica)متانولي گياهان سمي مانند چريش

به  (.Nicotina spp)و توتون (.Eucalyptus spp)اكاليپتوس
 مورد بررسي ،صورت مخلوط با دانه هاي غالت دانه ريز

 به ،ستوني انتايج نشان داده كه از عصاره. قرار گرفته است
هاي انبار شده و همچنين  صورت محلول پاشي روي دانه

از پودر دانه هاي چريش و اكاليپتوس و پودر برگهاي 
 براي ،هاي انبار شده  به صورت مخلوط با دانه،توتون

 برنج و ، مانند شپشه هاي گندم،كنترل آفات انباري مهم
 شپشه هاي آرد و شب پره هاي انباري مي توان ،ذرت
 ).Pal et al., 1996(  بردبهره

هاي  بررسي خاصيت كنه كشي و حشره كشي عصاره
هاي فرموله شده  روغني و غلظت هاي مختلف امولسيون

هاي  هاي استخراج شده از گونه با استفاده از عصاره
 ،E. globules مختلف اكاليپتوس شامل

E.camaldulensis، E. citriodora E. punctata ، 
 E. maculate، E.maidesii و E. smithiiدهد   نشان مي

 خاصيت كنه كشي و حشره كشي گونه هايكه 
 E. smithii ، E. camaldulensis و E. globules بيشتر از 

داراي % 71و% 74 ،% 80ساير گونه ها بوده و به ترتيب 
 Wandereley( باشند كشي و حشره كشي مي خاصيت كنه

et al., 2002.( 
 
 

 مواد و روشها
 وري و پرورش آفات انباريجمع آ

به منظور استفاده از الروهاي كامال يكسان و كاهش 
 اقدام به جمع آوري و تكثير آفات ،خطا در نتايج حاصل

جهت . انباري در شرايط آزمايشگاهي يكسان شد
 لمبه گندم( آوري آفات انباري مورد نظر جمع

Trogoderma  granarium شپشه آرد و Tribolium sp. 
  از انبارهاي واقع در،)هاي غالب منطقه ان گونهبه عنو

شامل بخش مركزي، (بخش هاي پنجگانه منطقه سيستان 
 ،)ميانكنگي، شيب آب، پشت آب و شهركي و ناروئي
. نمونه برداري هاي متعددي به طور تصادفي انجام گرفت

براي نمونه برداري از انبار هاي مورد نظر، ازتوصيه هاي 
براساس . استفاده شد) Appex)  1987 شده توسط ارائه

اين روش تعداد نمونه انتخاب شده در محصوالت 
فله اي  بندي و يا به صورت بسته نگهداري شده به صورت
جدا شده به طور  وزن هر نمونه. با يكديگر متفاوت است

و پس از جمع آوري . گرم بود 1000 تا 300متوسط بين
ز آفت به آزمايشگاه، هر مرحله زيستي اانتقال به 

ي همراه با نيم ي كيلو2 پالستيكيهايطورجداگانه در ظرف
كيلو ماده غذايي مورد نياز آنها ريخته و در اتاقك پرورش 

 دماي(حشرات تحت شرايط رطوبتي و دمايي مطلوب 
)  درصد70 ±5 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي 27 ± 2

پس از تكثير و . يابند تا تكثير و پرورش  شدقرار داده
ا و هفزايش جمعيت آفات انباري مورد نظر، در آزمايشا

طرحهاي آزمايشي پيش بيني شده در اين طرح، مورد 
 .ندفتاستفاده قرار گر

 
 جمع آوري و آماده سازي مواد گياهي
از منطقه سيستان،  برگ و مغز دانه درخت اكاليپتوس

واقع در شمال استان سيستان و بلوچستان و از حاشيه 
خودرو و يا به   زهك كه به صورتشهرهاي زابل و

فضاي سبز در داخل شهرها كشت مي شوند و  صورت
براي انجام اين طرح  .جمع آوري گرديد رشد مي كنند،
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 بررسي امكان كاربرد فراورده هاي 
120 پودر برگ و دانه(درخت اكاليپتوس 

به بعد ده و جمع آوري شابتدا برگ و مغز دانه اكاليپتوس 
 . مدندپودر خشك در آ صورت

پس از چيدن از  جهت خشك كردن برگ اكاليپتوس،
ن مسطح و آفتاب گير با زير انداز درخت، روي يك زمي

هر چه اليه ( پارچه اي، به مدت چند روز پهن مي گردند
برگها نازكتر باشد عمل خشك شدن زودتر و بهتر صورت 

 از آنجائي كه برگ هاي خشك نشده به ).مي گيرد
سهولت مورد حمله عوامل پوسيدگي قرار مي گيرند، الزم 

 نجام گيرداست كه عمل خشك كردن با دقت تمام ا
 ميزان رطوبت برگ ها براي نگهداري در انبار(

 . ) درصد مي باشد10-12حداكثر
هاي اكاليپتوس در زمان رسيدگي كامل به زير  ميوه

گردند،  مي آوري درخت مي ريزند و به راحتي جمع
وسيله تكان دادن شاخه ها با دست نيز ميوه ها ه همچنين ب

ي در انبار به مدت براي نگهدار. از درخت جدا مي گردند
طوالني و يا حمل ونقل به نقاط دور دست، بعد از 

 خشك ،)مانند برگها(تر سريعبرداشت دانه ها، بايد هر چه 
جهت نگهداري دانه هاي اكاليپتوس و جلوگيري ( گردند

دانه هاي خشك شده، بايد  از نفوذ عوامل پوسيدگي در
ذ براي هوا  و وسائل قابل نفوهاآنها را حتماً در داخل ظرف

ي از جنس گوني كتاني يا كنفي، يسبد، كيسه ها: مانند
 سربسته، كيسه هاي نايلوني يا هايظرف. نگهداري نمود

 .)قوطي هاي فلزي براي اين كار مناسب نمي باشند
 

  جهـت   طرز تهيه غلظت هـاي مختلـف مـواد گيـاهي           -
 در ميزان كنترل آفات انباري آنها بررسي تأثير

شامل (ت هاي مختلف مواد گياهيدر اين قسمت، غلظ
،با فواصل )و پودر مغز دانه اكاليپتوس پودر برگ اكاليپتوس

لگاريتمي بين حداقل و حداكثر غلظت تهيه و انتخاب 
براي اين منظور، نخست آزمايشهاي مقدماتي . ديگرد

دست آوردن غلظت هاي حداقل و حداكثر ببسياري براي 
ت انباري مورد نظر روي سن سوم الروهاي هر كدام از آفا

(Trogoderma  granarium & Tribolium sp.) انجام ،

 زيست ياهبهترين سن الروي براي انجام آزمايش( شد
 Pal(مي باشد سنجي، سن سوم الروي در اين گونه آفات 

et al ،1996 .( در آزمايشهاي مقدماتي ابتدا غلظت هاي
، 5، 5/4، 4، 5/3، 3، 5/2، 2، 5/1، 1، 5/0شامل( مختلف

 و 11،  5/10، 10، 5/9، 9، 5/8، 8، 5/7، 7، 5/6، 6، 5/5
 گرم به ميزان هر كدام از مواد گياهي براي هر صد 5/11

پس . با ماده غذايي گندم مخلوط گرديد) گرم ماده غذايي
دانه هاي سالم و خرد شده (از مخلوط كردن ماده غذايي 

ت انباري ، با پودر مواد گياهي و قرار دادن الرو آفا)گندم
 روز، تعداد 5 ساعت يكبار و به مدت 24روي آنها، هر 

ه الزم ب(  دندشالروها و حشرات تلف شده آنها شمارش 
ي تغذيه الروهاي سنين يدليل عدم تواناه ذكر است كه ب

ين لمبه گندم از دانه هاي سالم گندم، در تيماري كه يپا
 مربوط به لمبه گندم است، بخشي از دانه ها به صورت

دانه هاي شكسته شده در اختيار الروها قرار مي گيرد تا 
بنابراين با ). امكان تغذيه الروهاي سنين پائين فراهم گردد

 ساعته الروهاي تلف شده، تعداد الروهاي 24شمارش 
غلظت  ه و براي هر آفت،دمشخص شبه دقت كشته شده 

 .تعيين گرديدهاي حداقل و حداكثر، از هر ماده گياهي 
تعيين غلظت هاي حداقل و حداكثر، از هر ماده پس از 

گياهي، براي الروهاي سن سوم هر كدام از آفات 
، با (.Trogoderma  granarium & Tribolium sp)انباري

، غلظت )1353( استفاده از روش مراد اسحقي و پورميرزا
 هاي بين دو غلظت حداقل و حداكثر به روش لگاريتمي

 .دي گرد محاسبهبر اساس فرمول زير
Xmin = α . log A + β  
Xmax = α . log B + β  

)Xmin و  Xmax:كه  حداقل و حداكثرشماره غلظت 
 در اين آزمايش چون پنج غلظت ديگر بين دو غلظت

  و Xmin=1 ، انتخاب مي گرددحداقل و حداكثر
Xmax=7مي باشد ، Aو B: حداقل و ميزان غلظت 
 β و α ،ست آمد مقدماتي به دياهه از آزمايش كحداكثر

ضرايب ثابت كه با حل دستگاه دو معادله و دو مجهول :
 .)فوق بدست مي آيند

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران  -علمي فصلنامة 
  2  شمارة 22جلد  

 

121
در اين مرحله، بيشترين و كمترين غلظت مؤثر پودر 
بذر اكاليپتوس، براي الروهاي سن سوم لمبه گندم، به 

گرم براي هر صد گرم ماده غذايي تعيين 5/5 و 5/8 ترتيب
درصد  44 و 89 ه ترتيبشد كه در آزمايشهاي مقدماتي ب

سپس بر اساس روش مراد . تلفات ايجاد كرده بودند
اسحقي و پور ميرزا، پنج غلظت ديگر كه بين اين دو قرار 

 عبارتند از ند كهند، به روش لگاريتمي محاسبه گرديدشتدا
هر صد براي  گرم 8/7 و 2/7، 8/6، 3/6، 9/5:  هايغلظت

پودر بذر در  ها غلظتاينمچنين  ه.گرم ماده غذايي
اكاليپتوس، براي الروهاي سن سوم شپشه آرد، به 

كه  بود گرم براي هر صد گرم ماده غذايي5و5/8ترتيب
درصد تلفات  41 و 91 درآزمايشهاي مقدماتي به ترتيب

 به روش وغلظت هاي ديگر آن ايجاد كرده بودند
 6/7و 7، 3/6، 8/5، 3/5:  لگاريتمي عبارتند ازمحاسبات

 .د گرم ماده غذايي هر ص برايگرم
بيشترين و كمترين غلظت مؤثر پودر برگ اكاليپتوس، 

 7 و 5/10 براي الروهاي سن سوم لمبه گندم، به ترتيب
گرم براي هر صد گرم ماده غذايي، تعيين شد كه در 

درصد  45 و  87 باعثآزمايشهاي مقدماتي به ترتيب
 نيزبين اين دو  هاي ديگر غلظت. ده بودندشتلفات 
 هر صد  براي گرم8/9 و 1/9، 5/8، 9/7، 4/7: ند ازعبارت

پودر برگ  ها درين غلظتاهمچنين  .گرم ماده غذايي
 اكاليپتوس، براي الروهاي سن سوم شپشه آرد، به ترتيب

 مي گرم براي هر صد گرم ماده غذايي  5/6 و 5/10
 درصد 46و 85كه در آزمايشهاي مقدماتي به ترتيبباشد

 عبارتند از آن ديگر هايغلظت وند تلفات ايجاد كرده بود
 هر صد گرم ماده  برايگرم 7/9  و9/8، 2/8، 6/7، 7

 .غذايي
پس از تهيه هر يك از غلظت هاي فوق، از مواد 
گياهي مذكور و مخلوط كردن آنها با غذاي هر كدام از 
آفات انباري مورد آزمايش، طرحهاي آزمايشي در قالب 

شامل يك شاهد و (  تيمار8 تصادفي بال كام هايبلوك
و ) هفت غلظت محاسبه شده با استفاده از روش لگاريتمي

 ،ساعت يكبار 24سپس هر. چهار تكرار اجرا گرديد
 براي هردر نهايت الروهاي تلف شده، شمارش گرديد و 

 به ، انباريماده گياهي بكار برده شده عليه هركدام از آفات
رصد  د50غلظت الزم براي كشتن  (LC50،طور جداگانه

روش انجام كار بدين ترتيب بود كه . دتعيين گردي) الروها
ظرف ( تشتك يكبار مصرفبراي هر واحد آزمايشي، يك 

 گرم دانه 20سانتيمتر كه در آن مقدار  10  به قطر)پتري
پس از . خرد شده، ريخته شده بود در نظر گرفته شد گندم

مخلوط كردن دانه هاي گندم مورد نظر با مواد گياهي، 
كه با استفاده از روش  (الرو هم سن و هم اندازه 10 عدادت

 جدا شده از كپسول يگيري طول آرواره هاي باال اندازه
. ، درون ظروف رها سازي شدند)نده بودسر تفكيك شد

شرايط نگهداري الروهاي مورد آزمايش كامالً مشابه 
 درجه سانتيگراد و رطوبت 27 ± 2دماي (شرايط پرورش

شمارش تلفات الروها در هر . بود) صد در70 ±5نسبي 
ذكر ه الزم ب( روز ادامه داشت 5 ساعت و به مدت 24

است كه معيار مرگ و مير براي الروها، سياه رنگ شدن 
 ضربه سوزن داغ به انتهاي بدن 5 بدن و عدم پاسخ به

تلفات حاصل به طور جداگانه براي هر سن ). منظور شد
اصالح )  Abbot( الروي، با استفاده از فرمول آبوت

گرديد و سپس نتايج حاصل از آزمايشها با استفاده از 
 به روش پروبيت بررسي و مقادير MSTATCبرنامه 
LC50  محاسبه و نمودار ها با برنامهEXCEL رسم 
 .گرديد

 
 سي ميزان دوركنندگي مواد گياهيربر

به منظور بررسي ميزان دوركنندگي مواد گياهي مذكور 
، با استفاده از )مغز دانه اكاليپتوس و شامل پودر برگ(

 مناسب براي هر ماده LC50(بهترين دزهاي بدست آمده 
ي در قالب طرح ياه قبل، آزمايشياهآزمايشدر) گياهي

 نوع ماده  دوشامل( تيمار 3صادفي دربلوك هاي كامل ت
 تكرار براي هر كدام از آفات 4و ) شاهديك گياهي و 

ين صورت دروش آزمايش ب.  انجام شدنظرانباري مورد 
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 پالستيكي يكبار تشتكبود كه براي هر واحد آزمايش، 
 سانتيمتر در نظر گرفته 5/1و ارتفاع  20   مصرفي به قطر

وايي به دو قسمت مساوي وسيله يك ديوارة مقه شد و ب
 ): 1 شكل(تقسيم گرديد 

 
 
A                      شاهد Bتيمار  
 

 نماي جانبي ظرف پتري كه توسط يك صفحه -1شكل 
 ي به دو نيم تقسيم شده استيمقوا

 
، مخلوطي از مادة ) تيمارB( در يك طرف ظرف پتري

 A(غذايي همراه با مواد گياهي و در طرف ديگر پتري
. ريخته شد) بدون مواد گياهي( ، فقط مادة غذايي )شاهد

 عدد حشرة كامل از آفات انباري مورد 15سپس تعداد 
 24 هر بعد از آن. آزمايش، در مركز ظرف پتري رها شدند

 هاي ظرف،ساعت يكبار و در مدت يك هفته همه روزه
تعداد حشراتي كه در هر  پتري مورد بازديد قرار گرفتند و

و با تجزيه و تحليل آنها  د شمارش شدطرف قرار داشتن
و مقايسه ميانگين تيمارها از طريق آزمون % 5در سطح 

دانكن، ميزان اثر دوركنندگي و جلوگيري از تغذيه آفت 
 . توسط پودر برگ و مغز دانه اكاليپتوس مشخص گرديد

 
 جاينت
 غلظـت هـاي مختلـف       بررسي تاثير و ميزان حشره كشي      -1

 مواد گياهي
   اكاليپتوسپودر بذر 

، لگاريتم غلظت و پروبيت درصد 2و1شكلهاي شماره 
تلفات الروهاي سن سوم لمبه گندم و شپشه آرد را كه از 

هاي مخلوط با غلظت هاي مختلف پودر بذر  گندم
 ساعت نشان 120تغذيه كرده  بودند، پس از  اكاليپتوس

 ديده مي شود، تلفات لهاشك همان گونه كه در. دهند مي
 بنابراين ،مي دهند روند افزايشي يكنواختي را نشانالروها 

براي   پودر بذر اكاليپتوسLC50 تجزيه پروبيت داده ها، با
 گرم براي هر صد 63/5 و براي شپشه آرد98/5لمبه گندم 

 .ه استي برآورد گرديديگرم ماده غذا
  با شمارش روندتلفات الروهاي لمبه گندم در

 9/5 تا5/5ه دردزهايتيمارهاي مختلف، مشاهده گرديدك
 ساعت اول، 48ي، طي يگرم براي هر صد گرم ماده غذا

 شمارش همچنين. مي باشدتقريباً صفر تلفات الروها
، نشان  نيزتلفات الروهاي شپشه آرد درتيمارهاي مختلف

 گرم براي هر صد گرم ماده 8/5 تا5 كه دردزهايهداد
ست صفر ا  ساعت اول، تلفات الروها تقريبا48دري، يغذا
 ساعت به بعد 72همين تيمارها مرگ و مير الروها از و در

ادامه يافته و پس از آن ثابت )  روز5( ساعت 120تا آغاز و
داده ها و روند تلفات   تجزيه پروبيت بنابر اين.مي ماند

الروها، نشان مي دهند كه تلفات الروها در لمبه گندم از 
  5/8 تا 8/5 و در شپشه آرد از دزهاي 5/8 تا 3/6دزهاي

 ساعت اول 48ي، از همانيگرم براي هر صد گرم ماده غذا
 ساعت نيز ادامه داشته است 120آزمايش شروع شده و تا 

 .ي را طي مي كنندثابتروند و پس از آن تلفات الروها 
 

y = 0.0468x + 0.4444
R2 = 0.9891
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 لگاريتم دز و پروبيت درصد تلفات در الروهاي لمبه -1شكل  
 گندم با پودر بذر اكاليپتوس
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y = 0.054x + 0.3694
R2 = 0.9802
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الرو سن سه شپشه Linear (الرو سن سه شپشه)

 
لگاريتم دز و پروبيت درصد تلفات در الروهاي شپشه  -2شكل  

 آرد با پودر بذر اكاليپتوس
 

  پودر برگ اكاليپتوس
، لگاريتم غلظت و پروبيت درصد 4 و 3شكلهاي 

تلفات الروهاي سن سوم لمبه گندم و شپشه آرد را كه از 
گندم هاي مخلوط با غلظت هاي مختلف پودر برگ 

 ساعت نشان 120 پس از اكاليپتوس تغذيه كرده  بودند،
 مي شود، اشكال مشاهدههمان گونه كه در . مي دهند

. تلفات الروها روند افزايشي يكنواختي را نشان مي دهند
 پودر LC50تجزيه پروبيت داده ها، بنابراين با استفاده از 

 و براي شپشه آرد 86/6برگ اكاليپتوس براي لمبه گندم 
ه ي برآورد گرديدي گرم براي هر صد گرم ماده غذا35/6

  .است
تلفات الروهاي لمبه گندم  با شمارش روند

 تا 7كه دردزهايشده است درتيمارهاي مختلف، مشاهده 
 ساعت 48ي، طي ي گرم براي هر صد گرم ماده غذا4/7

تلفات الروهاي شپشه آرد   و بودهتلفات الروها صفر اول،
 گرم براي هر 7 تا5/6، دردزهاي نيزدرتيمارهاي مختلف
. استبوده  ساعت اول، صفر 48ي، طي يصد گرم ماده غذا

 ساعت 72 مرگ و مير الروها از،همين تيمارها  درهمچنين
ادامه يافته و پس از )  روز5( ساعت 120به بعد آغاز وتا
 تجزيه پروبيت داده ها و  بنابراين.ه استآن ثابت ماند

روند تلفات الروها، نشان مي دهند كه تلفات الروها در 
  و در شپشه آرد از 5/10 تا 9/7به گندم از دزهاي لم

، غذايي  گرم براي هر صد گرم ماده 5/10 تا 6/7دزهاي 
 120 ساعت اول آزمايش شروع شده و تا 48از همان 

ساعت نيز ادامه داشته است و پس از آن تلفات الروها  
 .ه اندماند ثابت

y = 0.0472x + 0.4633
R2 = 0.9927

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

1 2 3 4 5 6 7
لگاريتم دز

ت
لفا
د ت
رص
 د
ت
وبي
پر

الرو سن سه لمبه Linear (الرو سن سه لمبه)

 
هاي لمبه  لگاريتم دز و پروبيت درصد تلفات در الرو-3شكل  

 گندم با پودر برگ اكاليپتوس
 

y = 0.0579x + 0.4721
R2 = 0.993
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الرو سن سه شپشه Linear (الرو سن سه شپشه)

 
 لگاريتم دز و پروبيت درصد تلفات در الروهاي شپشه -4شكل  

 آرد با پودر برگ اكاليپتوس
 

 بررسي تأثير و ميزان دور كنندگي مواد گياهي -2
لمبه گندم، متوسط تعداد  در5با توجه به شكل شماره 

د در حشراتي كه روي پودر برگ اكاليپتوس فعال هستن
تمام تكرار ها بيشتر از متوسط تعداد حشراتي هستندكه 

عبارت بهتر ه ب. ندمي باشروي پودر بذر اكاليپتوس فعال 
ميزان دوركنندگي پودر بذر اكاليپتوس بيشتر از ميزان دور 

اين به آن دليل است   وكنندگي پودر برگ اكاليپتوس است
دوركنندگي  اثر% 67بذر اكاليپتوس براي لمبه گندم پودركه 
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دوركنندگي را  %50دارد در حالي كه پودر برگ اكاليپتوس
 . ستموجب شده ا

  نيز، درشپشه آرد6شكل شمارههمچنين با توجه به 
متوسط تعداد حشراتي كه روي پودر برگ اكاليپتوس فعال 

د، در تمام تكرار ها بيشتر از متوسط تعداد مي باشن
. فعال هستندكه روي پودر بذر اكاليپتوس است حشراتي 

به عبارت بهتر ميزان دور كنندگي پودر بذر اكاليپتوس 
درشپشه آرد همانند لمبه گندم بيشتر از ميزان دور كنندگي 

پودر بذر اكاليپتوس در  پودر برگ اكاليپتوس است زيرا
ودر پ در حالي كه ،شتهدوركنندگي دااثر % 75شپشه آرد 

 .ستدوركنندگي ايجاد كرده ا% 65برگ اكاليپتوس 
 

0

5

10

15

مل  
كا

ت 
را
ش
 ح
داد
تع

ط 
س
تو
م

تكرار يك تكرار دو تكرار سه تكرار چهار

تكرارهاي آزمايش

بذر اكاليپتوس برگ اكاليپتوس شاهد

 
 متوسط تعداد حشرات كامل لمبه گندم فعال روي هر -5شكل 

  روز5كدام از مواد گياهي در مدت 
 

0

5

10

15

مل 
كا

ت 
شرا

 ح
داد
تع

ط 
س
تو
م

تكرار يك تكرار دو تكرار سه تكرار چهار

تكرارهاي آزمايش

بذر اكاليپتوس برگ اكاليپتوس  شاهد
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  روز5كدام از مواد گياهي در مدت 

 
 

 بحث
 بررسيهاي محققان مختلف بدست همان گونه كه از

هاي  داراي تركيب،مي آيد گونه هاي مختلف گياه اكاليپتوس
 سزكوئي ترپنوئيد و تري ،متعددي از جمله منوترپنوئيد

ا خاصيت سمي هترپنوئيد هستند كه بعضي از اين تركيب
 گوارشي و ،داشته و مي توانند به صور مختلف تنفسي

رضايي و (مايند تماسي در حشرات ايجاد مسموميت ن
اين ميان در ). Santon et al., 1997 و 1379جايمند، 

ي مانند ياه تركيب، از نظر مبارزه با آفات گياهي،اهتركيب
 مورد R –(+)  سينئول و ليمونن - 8 ،1 ،ها نوئيدمنوترپ

كه نتايج حاصل از تحقيقات   به طوري،تاكيد محققان بوده
 ي اثر حشره كشي فوق داراياهتركيب است كه هنشان داد

 Rhyzopertha dominica , Tribolium روي قوي

castaneum  وTrogoderma  granarium و مي باشند 
 همچنين .ماده ليمونن در كنترل حشرات تأثير بيشتري دارد

ا مي توانند از طريق ه كه اين تركيب استهمشخص شد
ه ، سيستم تنفسي و سيستم گوارشي باتكوتيكول حشر
 و اثر حشره كشي خود را بروز وذ نمايندداخل بدن نف

 .)Santon et al., 1997( دهند
 با توجه به بررسيهاي محققان در زمينه ،بنا بر اين

 در اين ، موجود در اندامهاي گياه اكاليپتوسياهتركيب
 اثرات حشره كشي پودر برگ و دانه  تاتحقيق سعي شد

يستان اكاليپتوس عليه دو گونه آفت انباري غالب منطقه س
شپشه و  Trogoderma  granarium  لمبه گندم(

كه   به طوري،مورد بررسي قرار گيرد) .Tribolium spآرد
 نوع ماده گياهي آزمايش شده دو LC50با مقايسه مقادير 

، به )1  شمارهجدول( و نيز ضرايب خطوط رگرسيون آنها
 گياهي  نوع مادهدوخوبي آشكار مي شود كه در هر 

 خاصيت حشره ر غلظت هاي مختلف،، دآزمايش شده
از نتايج حاصل از اين بررسي . كشي مطلوبي وجود دارد

 ، كمترLC50  با ميزانپودر بذر اكاليپتوسمشخص شد كه 
پودر برگ داراي خاصيت حشره كشي بيشتري نسبت به 

.  عليه هر دو گونه آفت انباري مي باشد،اكاليپتوس
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 نسبت به لمبه شپشه آرد حساسيت نسبتاً بيشتريهمچنين 
از اين رو، با در نظر گرفتن اين مطلب كه . گندم دارد

آزمايشهاي مذكور در شرايط كنترل شدة آزمايشگاهي 
صورت گرفته است بايد گفت كه الروهاي سن سوم لمبه 
گندم، داراي مقاومت نسبتاً زيادي هستند و براي كاربرد 

رها، مؤثرتر مواد گياهي روي آفات انباري مذكور در انبا
 هاي تخم  از درصد50بايد هم زمان با تفريخ بيش از 

عمل پودر پاشي را انجام داد تا در كنترل الروهاي  ،حشره
 .اين آفات بهترين نتيجه حاصل شود

 
  تجزيه پروبيت مواد گياهي مختلف -1 جدول

ضريب همبستگي
 مواد گياهي

 شيب
)b( 

 عرض از مبداء
)a( 

R² LC50 
 

 )لمبه گندم(وسپودر بذر اكاليپت
 )شپشه آرد(پودر بذر اكاليپتوس
 )لمبه گندم(پودر برگ اكاليپتوس
 )شپشه آرد(پودر برگ اكاليپتوس

5660922/9 
2800007/9 
7868222/7 
6702913/8 

4338570/2- 
7731728/1- 
5137379/1- 
9617801/1- 

9199/0 
9635/0 
8999/0 
9364/0 

9855613/5 
6386824/5 
8628906/6 
3525267/6 

  
 خاصيت تدخيني و دور ،همچنين در بررسي ديگري

 موجود در اندامهاي گياه  سينئول -8، 1 كنندگي تركيب
 عليه آفات انباري مختلف مورد بررسي قرار ،اكاليپتوس

گرفته است و نتايج آن نشان مي دهد كه اين تركيب پس 
 خاصيت سمي خود را در فضاي  انبار حفظ ،از تدخين

ن به دليل خاصيت دور كنندگي خود از كرده و عالوه بر آ
 به ،نفوذ و فعاليت حشرات جديد نيز جلوگيري مي كند

كه مقدار طوري
littre
mol100  از اين ماده در هواي انبار مي

 1/31 در مدت ، ساعت حشرات بالغ2/16تواند در مدت 
 ساعت شفيره هاي آفات 6/55ساعت الروها و در مدت 

ضمن اين كه تخم هاي اين .  را از بين ببردانباري مختلف
  اما اگر غلظت،حشرات در مقابل اين ماده متحمل بوده اند

 را به مقدار سينئول -8، 1  تركيب
littre
mol200مي ، برسانيم 

 درصد از تخم هاي 95 بيش از ، روز7تواند در مدت 
 ). Lee et al ،2004( آفات انباري را نيز از بين ببرد

پودر  نتيجه حاصل از اين تحقيق نيز نشان مي دهد كه
حاصل از برگ و دانه اكاليپتوس در مقابل آفات انباري 

پودر كه   به طوري،خاصيت دور كنندگي قوي داشته اند
درصد دوركنندگي بيشتر نسبت به   با ميزانبذر اكاليپتوس

 براي هر دو گونه آفت انباري تاثير پودر برگ اكاليپتوس
يشتري از خود نشان داده است و تا زماني كه اين مواد در ب

 از نفوذ و فعاليت ،توده انباري وجود داشته باشندميان 
، 7  شكل با توجه به .حشرات جديد در امان خواهيم بود

متوسط تعداد حشرات كامل لمبه گندم كه روي هر كدام 
از مواد گياهي مورد آزمايش، فعال هستند، بيشتر از 

به عبارت .  تعداد حشرات كامل شپشه آرد استمتوسط
 مورد بهتر لمبه گندم نسبت به هر كدام از مواد گياهي

، مقاومت بيشتري )پودر برگ و دانه اكاليپتوس(آزمايش
بنابر اين براي . نسبت به شپشه آرد از خود نشان داده است

كنترل لمبه گندم با استفاده از مواد گياهي طبيعي كه در 
ورد آزمايش قرارگرفته اند، بايد از غلظت بيشتر اين طرح م

 . اين مواد و در مدت زمان طوالني تري استفاده كرد
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 نمودارمتوسط تعداد حشرات كامل شپشه آرد و لمبه -7 شكل
  روز5گندم فعال روي هر كدام از مواد گياهي در مدت 
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Study on Eucalyptus Product Uses (Seed and Leaf Powder) on Stored Product Pests 

of Wheat and Barley in Sistan Region-Iran 
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Abstract 

Wheat and barley are the most important stored products and the pests, for example Trogoderma 
granarium and Tribolium spp., are serious problems for these products. The resistance of insects, in 
particular stored product pests to chemical insecticides such as phosphin and malathion, caused that a lot 
of research accomplished about natural, physiological, biological and microbial control. Eucalyptus 
camaldulensis is an important tree which used for non-chemical control. In this research, the experiments 
accomplished on the insecticide and repellent property of eucalyptus seed and leaf powder. The 
experiments for insecticide property carried out at 8 treatments and 4 replications. The results of this 
research showed that the LC50 of eucalyptus seed powder for Trogoderma granarium and Tribolium spp. 
was 5.98 and 5.63 gr/100gr. So the LC50 of eucalyptus leaf powder for Trogoderma granarium and 
Tribolium spp. was 6.86 and 6.35 gr/100gr. The experiments for repellent property carried out at 3 
treatments and 4 replications. The results of this research indicated that the repellent property of 
eucalyptus seed powder for Trogoderma granarium and Tribolium spp. was 67 and 75 percent. So the 
repellent property of eucalyptus leaf powder for Trogoderma granarium and Tribolium spp. was 50 and 
65 percent. 

 
Key words: Trogoderma granarium, Tribolium spp., Eucalyptus camaldulensis, LC50, insecticide 

property, repellent property. 
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